
Příčiny krajinného uspořádání 
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abiotické faktory, biotické interakce,  
antropogenní změny (land use, land cover change) 



KRAJINA 
 
- podoba dnešní krajiny je výsledkem působení abiotických 

podmínek (např. klimatu, topografie, typu půd), biotických 
interakcí a lidského vlivu 
 

- lidé vnímají krajinu a její uspořádání především na základě 
hlavních typů vegetačního pokryvu (např. les x louka x poušť) 

 
- uspořádání dominantní vegetace proto ovlivňuje prostorové 

uspořádání všech ostatních složek krajiny 
 

- uspořádání krajiny lze popsat pomocí ekotonů (ecotones) a 
plošek (patches) 
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- ekoton (ecotone) - přechodná zóna mezi 
společenstvy (biocenózami), kde dochází k 
plynulé přeměně jedné biocenózy v druhou.  

 
- zpravidla zde dochází k ekotonálnímu efektu = 

v ekotonu je vyšší počet druhů než v kterékoli 
z obou sousedních biocenóz, navíc se mohou 
vyskytovat druhy specifické pouze pro tuto 
přechodovou zónu. Typickým příkladem 
ekotonu je křovinatý lem na kraji lesa, kde se 
stýká lesní a luční společenstvo 
 

- ploška (patch) – plošný element 
povrchu Země (krajiny) mající relativně 
homogenní charakter, který jej odlišuje 
od jeho okolí 
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PŘÍČINY KRAJINNÉHO USPOŘÁDÁNÍ  
 

                                         podle Levina (1976) 
 
 
1) Local uniqueness (lokální jedinečnost) 

• lokální abiotická variabilita, či specifický land-use 
 

2) Phase difference 
• reakce systému na disturbance – směřování k sukcesi 
• různé sukcesní fáze → ploškovitý charakter  

 
3) Dispersal (rozptyl) 

• limitace v rozptylu druhů → různorodá struktura krajiny 
• díky rozdílným schopnostem rozptylu jednotlivých druhů 

není krajina homogenní 
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ABIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klima a charakter terénu společně ovlivňují typ půd a bioty na 
daném území.  

KLIMA 
- dlouhodobý stav počasí, podmíněný 

energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, 
charakterem aktivního povrchu a dnes i 
člověkem 

- významný faktor ovlivňující 
biogeografické uspořádání v krajině  

 
 
CHARAKTER TERÉNU 

- charakteristické geomorfologické rysy 
krajiny 

- modifikuje efekt klimatu na krajinu 
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ABIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

KLIMA A JEHO DLOUHODOBÉ ZMĚNY 
 
- v posledních 500 000 letech – dramatické změny klimatu 
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ABIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

KLIMA A JEHO DLOUHODOBÉ ZMĚNY 
 
Organismy reagují na změny klimatu 3 základními způsoby, jež v 
důsledku ovlivňují jejich distribuci: 
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ABIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

KLIMA A JEHO DLOUHODOBÉ ZMĚNY 
 
Organismy reagují na změny klimatu 3 základními způsoby, jež v 
důsledku ovlivňují jejich distribuci: 
 

1. vývoj a speciace 

2. migrace 

3. vyhynutí 

Nejnápadnější  důsledek změny 
klimatu je změna krajinného 
uspořádání. 

72 



ABIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ  

CHARAKTER TERÉNU (LANDFORM) 
 
• definován na základě atributů typu nadmořská výška, sklon svahu, 

orientace svahu, půdní typ, atd. 
• Swanson et al. (1988) definoval 4 základní vlivy terénu na 

ekosystémové uspořádání a procesy: 
 

a) nadmořská výška, orientace, typ podloží a sklon terénu ovlivňují 
teplotu vzduchu a půdy a obsah vlhkosti, živin a dalších materiálů v 
krajině 

b) charakter terénu ovlivňuje tok organismů, energie a hmoty v krajině 

c) charakter terénu ovlivňuje frekvenci a prostorovou distribuci 
přírodních disturbancí (oheň, vítr, spásání, …) 

d) charakter terénu ovlivňuje  geomorfologické procesy a mechanický 
transport an/organického materiálu, jež mění biotické charakteristiky a 
procesy 
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a) nadmořská výška, orientace, 
typ podloží a sklon terénu 
ovlivňují teplotu vzduchu a 
půdy a obsah vlhkosti, živin a 
dalších materiálů v krajině 

b) charakter terénu ovlivňuje 
tok organismů, energie a 
hmoty v krajině 

CHARAKTER TERÉNU (LANDFORM) 
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c) charakter terénu ovlivňuje 
frekvenci a prostorovou 
distribuci přírodních disturbancí 
(oheň, vítr, spásání, …) 

d) charakter terénu ovlivňuje  
geomorfologické procesy a 
mechanický transport 
an/organického materiálu, jež 
mění biotické charakteristiky a 
procesy 

75 

CHARAKTER TERÉNU (LANDFORM) 
 



BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- vzájemné interakce mezi organismy (kompetice, predace) 

mohou ovlivňovat prostorové uspořádání i v naprosto 
homogenním prostředí 
 

- kompetice mezi dvěma druhy může vyústit v homogenní 
prostorové uspořádání v případě, že jeden druh zcela vytlačí 
jiný druh 

- k takové situaci ovšem dochází zřídka 
 

- multiple stable states (Sutherland, 1974) – několik různých 
druhů má potenciál obsadit a dominovat danou lokalitu 

- který z druhů bude dominantní ovlivňují někdy jen nepatrné 
disturbance 

- časté v okolí ekotonů 
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BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- keystone species (klíčové druhy) – v určitých společenstvech 

prostřednictvím kompetice či predace zcela zřetelně ovlivňují 
prostorové uspořádání  
 

- např. predátor, který ovlivňuje populaci herbivora a tím 
rozšíření dominantní vegetace 
 

- např. slávky vs. hvězdice 
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BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- dominantní organismy - často diktují prostorové uspořádání 

krajiny (plochy lesa, či jiné přírodní vegetace) 
- dominantní organismy mění abiotické podmínky a vytvářejí 

prostředí pro ostatní populace v ekosystému → tyto populace 
jsou pak často omezeny na existenci v rámci distribuce 
dominantního druhu  
 

- Příklad 1: korálové útesy 
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BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- Příklad 2: smrtící škůdci – lýkožrout smrkový 
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BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- Příklad 3: bobr evropský 
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BIOTICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- Příklad 4: bizon americký 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- human land use = využití krajiny člověkem 
- může měnit přírodní procesy probíhající v krajině včetně 

krajinného upořádání 
- typy land use – produkce potravin (zemědělství), bytová  

        výstavba, průmysl, rekreace, atd. 
 

- land cover = krajinný pokryv definovaný typem habitatu či 
vegetace na daném území 

- typy land coveru – les, louka, pole, zástavba 
 

- ačkoliv se jedná o pojmy úzce související, je nutné mezi nimi 
rozlišovat: území s krajinným pokryvem (land coverem) typu les 
může mít mnoho různých typů land use (využití), od produkce 
dřeva, rekreace, až po občasnou zástavbu 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- land use change – způsoby změny využití krajiny člověkem k 

nimž dochází v průběhu času 

- prehistorické období – některé ovlivňují 
krajinné uspořádání až dodnes 

- zásadní vliv na krajinné uspořádání měl 
především přechod z kočovného na usedlý 
způsob života a následné využití krajiny k 
zemědělství 

- následky: odlesnění a přeměna území na 
pastviny a pole → transformace přírodní 
krajiny na krajinu kulturní 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
Delcourt (1987) rozdělil prehistorické vlivy člověka do 5 kategorií: 

 
1. lidé změnili relativní zastoupení druhů v lesních 

společenstvech 

2. lidé rozšířili/zmenšili geografické rozšíření rostlinných 
druhů (např. olivovník, tisovec dvouřadý) 

3. oblasti narušené člověkem se staly náchylnější k invazím 
plevelů 

4. lidé změnili obsah živin v půdě (vyčerpání/přísun) 

5. lidé změnili krajinnou mozaiku, především distribuci 
lesních a nelesních ekosystémů 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- novověk a současnost jsou charakterizovány 4 hlavními typy 

landuse: 
 

- zemědělství 
- chov hospodářských zvířat 
- těžba dřeva 
- výstavba 

 
 
 
 
 
 
 

Odlesňování Severní Ameriky následující po evropské kolonizaci 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 
- novověk a současnost: 

 

- s rostoucí populací a rozvojem 
dopravních technologií roste záběr 
půdy 

- roste také velikost využívaného území 
na osobu 
 

- trend jednosměrného vývoje – 
zatímco změna lesa v pastvinu, louky 
v les, pastviny v pole může být 
dočasná a vratná, rozvoj zastavěných 
oblastí se zvrátí jen naprosto 
výjimečně a zastavěné území většinou 
zastavěným územím zůstane… 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 

94 



VLIV ČLOVĚKA NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
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VLIV DISTURBANCE A SUKCESE NA KRAJINNÉ USPOŘÁDÁNÍ 
 

- disturbance a následná sukcese jsou klíčové faktory ovlivňující 
krajinné uspořádání a představují přední selekční mechanismus 
v evoluci životních strategií 
 

- DISTURBANCE - přechodná událost, která zabíjí, potlačuje nebo 
narušuje jednoho nebo více jedinců, čímž přímo či nepřímo 
otevírá prostor pro kolonizaci a rozvoj nových jedinců téhož či 
jiného druhu, tedy pro SUKCESI  
 

- disturbance obvykle nezasáhne ve stejnou dobu celý 
ekosystém, ale vytváří volné plošky (patches), na nichž 
následuje kolonizace a vývoj vedoucí ke klimaxovému 
společenstvu 
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